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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om konkurrens: branschutredning om banktjänster till privatpersoner och mindre 
företag
(2007/2201(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Branschutredning enligt 
artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 om banktjänster till privatpersoner och mindre 
företag (slutrapport)” (KOM(2007)0033),

 med beaktande av interimsrapport nr 1 av den 12 april 2006 om betalningskort och 
interimsrapport nr 2 av den 17 juli 2006 om checkkonton och tillhörande tjänster,

 med beaktande av grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre 
företag på den inre marknaden (KOM(2007)0226),

 med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”En inre marknad för 
framtidens Europa” (KOM(2007)0724),

 med beaktande av det nyligen fattade beslutet om MasterCards multilaterala 
förmedlingsavgifter för gränsöverskridande betalningar med betal- och kreditkort för 
privatkunder,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av 
den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut 
(omarbetning)1 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av 
den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut 
(omarbetning)2,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av 
den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden3,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal och 
om ändring av rådets direktiv 93/13/EG,

 med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om politiken på området finansiella
tjänster (2005–2010) – vitbok4,

 med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2006 om ytterligare konsolidering inom 

                                               
1 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.
3 EUT L 319, 5.12.2007, s. 1.
4 Antagna texter, P6_TA(2007)0338.
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sektorn för finansiella tjänster1,

 med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A6-…/2008), och av följande skäl:

A. En väl fungerande integrerad finansmarknad är en nödvändig förutsättning för att nå 
Lissabonstrategins mål att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och 
bättre arbetstillfällen.

B. Att förbättra banktjänsterna till privatpersoner och mindre företag är nödvändigt för att 
slutföra handlingsplanen för finansiella tjänster och se till att konsumenter, 
privatpersoner och mindre företag kan utnyttja alla fördelar med den inre marknaden.

C. Sektorn för banktjänster till privatpersoner och mindre företag har stor betydelse för 
EU:s tillväxt och sysselsättning, och är mycket viktig för konsumenter och små och 
medelstora företag.

D. EU:s konsumentpolitik är inte tillräckligt harmoniserad med tanke på de finansiella 
produkternas inneboende komplexitet.

E. EU:s konkurrenspolitik är en viktig faktor för slutförandet av den inre marknaden och 
för en fungerande marknad där det råder verkligt lika villkor för alla aktörer.

F. Målet att nå en hög grad av konsumentskydd måste balanseras med syftet att nå en väl 
fungerande inre marknad.

Allmänna frågor

1. Europaparlamentet stöder kommissionens integrerade strategi för att stödja politiken för 
den inre marknaden med målinriktade branschutredningar, men beklagar emellertid 
valet av tidpunkten för branschutredningen och uppmanar kommissionen att följa upp 
sitt arbete när man vet hur direktivet om kapitalkrav, det gemensamma 
eurobetalningsområdet (SEPA), direktiven om betaltjänster och direktivet om 
konsumentkrediter fungerar i praktiken.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sin branschutredning inte tar tillräcklig 
hänsyn till de särskilda villkor som råder inom den strikt reglerade banksektorn och 
vikten av kultur, vanor och språk i konsumenternas val av finansiella produkter.

3. Europaparlamentet påminner om att konkurrenspolitiken är ett kraftfullt verktyg för att 
slutföra den inre marknaden, men att målet att öka konkurrensen inte får leda till att 
riskhanteringen försvagas och att stabiliteten äventyras inom banksektorn, eftersom den 
är en central och strategisk sektor i världsekonomin. Parlamentet betonar vidare att 
konsumentförtroende är en central faktor i vidareutvecklingen av de finansiella 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2006)0294.
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tjänsterna.

Kundrörlighet

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka kundrörligheten och 
konsumenternas möjligheter att byta bank, vilket kommer att leda till en sundare 
konkurrens mellan bankföretagen. Parlamentet påpekar att tjänsternas kontinuitet måste 
garanteras, även när en kund vill avsluta sitt konto eller byta tjänsteleverantör, och att 
överlappning av tjänsterna måste undvikas.

5. Europaparlamentet rekommenderar att avgifterna för att avsluta privatkonton ska vara 
låga eller att det ska vara helt kostnadsfritt i syfte att främja rörligheten och 
konkurrensen, och uppmanar kommissionen att sammanställa bästa praxis för snabba 
och effektiva förfaranden vid bankbyte, och att både beakta hur lång tid bytet tar och 
vilka utgifter bytet medför. Parlamentet anser att byten av privatkonton inte får medföra 
några nackdelar för kunderna och är emot alla onödiga kopplingsförbehåll som hindrar 
kundrörligheten.

Information och insyn

6. Europaparlamentet påpekar att konsumentupplysning är viktigt, men att detta i sig inte 
är tillräckligt för att se till att det råder konkurrens mellan bankerna, och efterlyser 
lättläst information av bättre kvalitet. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att det 
för närvarande är svårt och dyrt för kunderna att själva skaffa information.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att bankerna uppfyller 
skyldigheten att tillhandahålla enhetliga produktblad med upplysningar om alla 
kostnader för privatkonton, däribland de avgifter som banken tar ut om kunden vill 
avsluta sitt konto.

8. Europaparlamentet rekommenderar att ett enhetligt EU-produktblad ska tas fram, där 
tjänsteleverantörerna beskriver sina basprodukter och anger avgifter och villkor. Detta 
skulle möjliggöra enkla och öppna jämförelser, vilket inte är möjligt när det gäller 
produkter med kopplingsförbehåll för närvarande. Parlamentet rekommenderar även att 
en oberoende kontrollanttjänst ska inrättas för att garantera kvaliteten på den 
information som lämnas, samt en EU-omfattande sökmotor för att möjliggöra lätta och 
avgiftsfria gränsöverskridande jämförelser.

Krediter – register och lånemäklare

9. Europaparlamentet betonar att bankernas uppgifter om beviljande av krediter måste vara 
tillförlitliga och lättillgängliga på ett rättvist och öppet sätt, och betonar behovet av att 
skydda konsumenternas personuppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta 
fram förslag om kompatibla dataregister, men påpekar att konsumenternas privatliv och 
deras rättigheter till att få tillgång till uppgifter och möjlighet att korrigera uppgifterna 
om de är felaktiga måste respekteras.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera arbetet när det gäller 
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lånemäklare, för att se till att konsumenterna skyddas och undvika vilseledande 
försäljningsmetoder som är särskilt skadliga för mer sårbara konsumentgrupper.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra och harmonisera 
lånemäklarnas rättigheter och skyldigheter eftersom det ofta uppstår problem med 
försäljningen, administrationen och tillämpningen av avtal om finansiella tjänster, och 
att göra en tydlig åtskillnad mellan allmän konsumentinformation, som ska vara tydlig, 
koncis, läsbar och kostnadsfri, och tillhandahållande av rådgivningstjänster.

Samarbete mellan banker

12. Europaparlamentet anser att decentraliserade banknätverk, såsom sparbanker och 
kooperativa banker, garanterar kontinuitet på finansmarknaderna, även på mindre och 
mer avsides belägna marknader, och betonar att pluralistiska bankmarknader och 
mångfald bland tjänsteleverantörerna bidrar till att öka konkurrensen på EU:s 
bankmarknad, samtidigt som finansieringen av den lokala ekonomin garanteras och 
tillträdet till finansiella tjänster för alla kunder underlättas.

Betalningssystem

13. Europaparlamentet är övertygat om att det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) 
och direktivet om betaltjänster utgör en lösning till den fragmentering och bristande 
konkurrens som branschutredningen har visat när det gäller betalningsinfrastrukturer. 
Parlamentet påminner om att den första etappen i inrättandet av det gemensamma 
eurobetalningsområdet inleddes den 28 januari 2008, då integrerade plattformar för 
clearing och avvecklingen med enhetliga regler och tekniska standarder införs. 
Parlamentet betonar även att tillträdeskriterierna för SEPA är rättvisa och öppna, och 
påminner i detta sammanhang om att det fastställs i direktivet om betaltjänster att 
bestämmelserna inte får hindra tillträde i större utsträckning än vad som är nödvändigt 
för att skydda mot risker och skydda betalningssystemets finansiella och operativa 
stabilitet.

14. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen upprepade gånger har förklarat att 
multilaterala förmedlingsavgifter hindrar konkurrensen och följaktligen har begärt att 
banksektorn ska avskaffa dessa avgifter, och anser att kommissionen bör tillhandahålla 
tydliga anvisningar, riktlinjer och information om insynskrav till de berörda aktörerna, 
för att se till att sektorn tillämpar en rättvis och öppen beräkningsmetod som är förenlig 
med EG:s konkurrenslagstiftning.

15. Europaparlamentet påpekar att det finns ett starkt behov av att klargöra metoderna och 
reglerna för administrationen av multilaterala förmedlingsavgifter för 
bankomattransaktioner och kortlösa transaktioner, och påminner om att SEPA:s 
debiteringssystem och kreditöverföringssystem är dubbelsidiga betalningssystem som 
skapar ekonomiska fördelar tack vare systemeffekterna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att kostnaderna och fördelarna med medlemskap i 
betalningssystem fördelas på ett jämnare sätt, och föreslår att kommissionen ska 
utarbeta en beräkningsmetod för alla multilaterala förmedlingsavgifter och informera 
alla berörda aktörer om detta för att se till att det råder verkligt lika villkor och att alla 
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konkurrensbestämmelser tillämpas.

*

*   *

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Allmänna synpunkter

Föredraganden välkomnar kommissionens branschutredning om hur effektivt banktjänster till 
privatpersoner och mindre företag fungerar. Denna sektor är särskilt känslig eftersom den 
inriktas på familjer och små och medelstora företag. Banktjänster till privatpersoner och små 
och medelstora företag fortsätter att vara den viktigaste delsektorn inom banksektorn och står 
för över 50 procent av den totala verksamheten i EU sett till bruttointäkterna.

Kommissionens utredning kan ifrågasättas när det gäller vissa metoder som har använts för att 
jämföra olika marknadssituationer och nationella system. I utredningen ger kommissionen 
emellertid en mycket exakt och realistisk bild av situationen, klargör hur marknaden fungerar, 
pekar på de största bristerna och diskuterar hur bristerna ska rättas till med hjälp av 
konkurrensbestämmelserna.

Föredraganden instämmer fullständigt i de problem som påpekas i branschutredningen, som 
främst gäller konkurrensen inom betalningssystemsektorn, särskilt kortbetalningssystem, 
kreditregister och framför allt bankernas avgifter och politik. När det gäller de kooperativa 
bankernas och sparbankernas verksamhet underskattar kommissionen emellertid några av de 
typiska särdragen hos sådana banker, till exempel deras närvaro inom områden som anses 
vara av mindre vikt, deras starka ställning på sitt territorium och deras sociala roll. Dessa 
bankers särskilda egenskaper spelar även in i tjänsternas effektivitet.

Branschutredningens slutsatser visar tydligt på behovet av att öka konkurrensen bland 
tjänsteleverantörer, särskilt sådana vars verksamhet riktar sig till privatpersoner och mindre 
företag. När dessa mål uppnås kommer konsumenterna i EU att få del av alla fördelar med 
den inre marknaden.

Föredraganden anser att självregleringsåtgärder för banksektorn är ett olämpligt verktyg för 
att göra banktjänster till privatpersoner och mindre företag effektivare. Ett 
lagstiftningsinitiativ på EU-nivå skulle vara önskvärt för att se till att marknaden är effektiv 
och öka fördelarna för konsumenterna. Kommissionen bör därför vidta lämpliga åtgärder på 
detta område, dels genom att tillämpa konkurrensbestämmelserna och dels genom politiska 
initiativ.

1. - Banktjänster

Banktjänster är speciella eftersom relationen mellan bankerna och deras kunder bygger på 
förtroende. Kundrörligheten är låg, vilket innebär att konkurrensen inte stimuleras. Detta ökar 
bankernas marknadsmakt och kan leda till att de höjer avgifterna på sina tjänster. Problemet är 
att bankerna kan utnyttja sin starka ställning hos kunderna och till exempel införa höga 
avgifter för att avsluta konton. Kunderna är inte heller särskilt intresserade av att sätta sig in i 
utbudet av tjänster på marknaden och jämföra tjänsternas innehåll och priser.

Faktum är att många kontoinnehavare på marknaden har mycket lite information, eller ingen 
information alls, och banksektorerna i vissa länder tycks utnyttja denna 
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informationsasymmetri.

Det är följaktligen mycket viktigt att ta initiativ på EU-nivå för att öka konsumenternas 
kunskap om finansiella tjänster. Informationskampanjer om finansiella tjänster och ökad insyn 
kommer även leda till en rörligare efterfrågan, vilket ändrar den jämvikt mellan utbud och 
efterfrågan som är ett typiskt drag för banksektorn. I detta avseende stöder föredraganden 
kommissionens initiativ på området för finansiell utbildning inom ramen för kommissionens 
meddelande KOM(2007)0808, som offentliggjordes den 18 december 2007.

Det är viktigt att konsumenter som vill byta tjänsteleverantör inte avskräcks eller hindras från 
att göra detta. En marknad med välinformerade och rörliga konsumenter innebär att 
finansföretagen måste konkurrera för att locka till sig och behålla kunder.

1(a) – Kopplingsförbehåll

Bankerna utnyttjar ofta privatkonton som ett strategiskt verktyg för att bygga upp en relation 
med kontohavaren genom att koppla ett antal kringtjänster till kontot. Dessa metoder leder 
ofta till att konsumenternas rörlighet begränsas.

När många kringtjänster är kopplade till ett privatkonto är det endast teoretiskt möjligt att 
avsluta kontot omedelbart eller inom några få dagar eftersom det i verkligheten både är 
komplicerat och tar tid att avsluta ett konto. I några EU-länder kräver bankerna 
direktdebitering vid avslut av ett privatkonto, autogiron för elräkningar och liknande 
annulleras och bankomat- och kreditkort måste återlämnas. Detta kan orsaka många 
svårigheter för kontohavarna, vilket avskräcker dem från att byta bank. Det vore därför 
lämpligt att åtminstone införa en övergångsperiod vid kontoavslut som inte medför dubbla 
kostnader för kunden eller att kunden står helt utan banktjänster under den tid som det tar för 
kunden att öppna ett nytt konto i den nya banken.

Det är följaktligen viktigt att se till att kostnaderna (ekonomiska, tidsmässiga och 
administrativa) för att avsluta ett privatkonto och byta till en annan bank tas bort, eller 
åtminstone begränsas till ett minimum, genom att avskaffa alla onödiga avtalsmässiga eller 
faktiska kopplingsförbehåll mellan privatkonton och kringtjänster, som t.ex. lån, sparkonton, 
hypotek och försäkringar.

Det är med andra ord nödvändigt att utforma en mekanism för att göra privatkonton flyttbara.

1(b) – Information till konsumenterna

Föredraganden är övertygad om att det är absolut nödvändigt att öka konsumenternas förmåga 
att fatta goda finansiella beslut utifrån deras ekonomiska situation om banktjänsterna till 
privatpersoner och mindre företag ska kunna göras effektivare. Detta gör det nödvändigt att 
vidta åtgärder på flera olika nivåer, t.ex.

– tydlig och lämplig information i rätt tid,

– rådgivning av hög kvalitet
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och framför allt

– jämlika konkurrensvillkor mellan produkter med liknande innehåll.

Om konsumenterna är välinformerade har de bättre möjligheter att välja de lämpligaste 
alternativen för sina individuella behov, oberoende av tjänsteleverantör.

Upplysningskampanjer är viktiga, men det krävs mer för att nå en balanserad konkurrens. Det 
viktiga i detta sammanhang är kvaliteten på den information som lämnas och om 
konsumenterna kan använda informationen i praktiken. Om informationen till konsumenterna 
är otillräcklig och kostnaderna för att söka information är högre än de förväntade fördelarna, 
uppmuntras inte konsumenterna att söka information på egen hand. Av de undersökningar 
som har genomförts av kommissionen och ett antal nationella tillsynsmyndigheter framgår det 
att många produktblad inte innehåller upplysningar om villkoren för banköverföringar, 
användning av bankomatkort, utgifter för att ta ut kontanter från en annan bank än den egna 
banken, etc. Det finns följaktligen inga informationsprodukter med omfattande information 
om utgifterna för de tjänster som normalt är kopplade till privatkonton. Kontohavarna bör 
därför få koncis information om de faktiska årsavgifterna för kontot och hur de har ändrats 
jämfört med föregående år.

Detta skulle eventuellt kunna standardiseras på EU-nivå, så att de ekonomiska villkor som 
tillämpas av bankerna blir jämförbara på EU-nivå, vilket ger fördelar för kunderna i form av 
ökad valfrihet.

Det skulle även vara önskvärt att utforma informationskällor – verkliga sökmotorer – som är 
fristående från banksystemet och som skulle underlätta jämförelser av avgifterna för de 
tjänster som erbjuds av bankerna inom EU.

2 - Betalningssystem

Kommissionens branschutredning visar att det finns stora konkurrensproblem på den 
europeiska kortbetalningsmarknaden.

Föredraganden anser att många av de svårigheter som identifieras i utredningen kommer att 
undanröjas i och med införandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) och 
tillämpningen av direktivet om betaltjänster. Betalkortssektorn är mycket viktig. Bara under 
2005 betalades produkter med ett sammanlagt värde på över 1 350 miljarder euro med kort 
inom EU.

När det gäller kortbetalningssystemen kommer många av de brister som påpekas i 
branschutredningen att kunna undanröjas med hjälp av SEPA, till exempel avgifter för 
banköverföringar eller hur många dagar en banköverföring tar. Konsumenternas möjligheter 
att välja mellan olika kortföretag kommer att öka, vilket kommer att stärka konkurrensen på 
denna starkt koncentrerade marknad inom EU.
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2(a) - Multilaterala förmedlingsavgifter

Multilaterala förmedlingsavgifter är en fristående fråga.

Föredraganden hoppas att kommissionen kommer att ta fram riktlinjer som marknaden kan 
följa för utarbetandet av sådana avtal för att undvika att de blir begränsande. Det skulle även 
vara önskvärt att antitrustmyndigheterna inleder ett samrådsförfarande liknande det som nu är 
praxis för alla tillsynsprocesser inom EU, så att beräkningsmetoden för de multilaterala 
förmedlingsavgifterna, som hittills har tillämpats under olika omständigheter på ibland 
mycket olika sätt, kan fastställas av EU och slutligen bli enhetliga på EU-nivå. När en 
beräkningsmetod har tagits fram bör den tillämpas enhetligt för alla betalningssystem, dvs. 
inrikesbetalningar, gränsöverskridande EU-betalningar och internationella betalningar. En 
annan lösning skulle kunna vara att fastställa separata multilaterala förmedlingsavgifter för 
varje betalningssystem, vars nivå skulle avgöras av betalningssystemets effektivitet. Detta 
skulle skapa konkurrens mellan de olika betalningssystemen, där det effektivaste systemet 
skulle bli mest framgångsrikt.

3 - Kreditregister

Avslutningsvis instämmer föredraganden fullständigt i kommissionens oro över tillträdet till 
kreditregister i fall där driften av kreditregister kan vara oförenlig med 
konkurrenslagstiftningen. Principen om icke-diskriminerande ömsesidig tillgång till 
kreditregister måste respekteras inom hela EU.
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